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Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

 
Referat af Teams møde tirsdag den 08.02.22 kl. 19:00 

Deltagere:  Annette Höft, HB-kontakt for NU, Niels, Michael, Bodil og Kirsten 

Dagsorden 

1) Nyt fra HB 

Ikke noget nyt 

 

2) Økonomi 

Budgetter 2022 er godkendt 

 

3) DM 29.04 til 01.05.22 i Esbjerg 

Der har været møde og arealerne er beset af NU. Vi holder kontakt til Esbjerg og følger planlægningen 

 

4) DM 2023 – kreds 5 

Vi holder den udmeldte rækkefølge mellem kredsene. 

 

5) Dommeraspiranter–  og dommere i øvrigt 

Dommerseminar den 11.06.22 – med rundering som tema bliver i Toftlund.  

Da budgettet er godkendt, kan vi gå i gang med uddannelsen af Anders Kallestrup og Michael 

Malm. Første aspirantdag planlægges sammen med Søren og René.  

Vi har gennem et års tid praktiseret at have to dommere på rundering. Ordningen evalueres på 

dommerseminaret i juni.  

 

6) Flere konkurrencer – og dermed flere kvalificerede hf til DM 

Det ville være dejligt med flere konkurrencer. Samtidig opfordrer vi i NU til at folk bakker op om de 

konkurrencer der er. Der er ledige pladser i Hjørring den 20. marts. Det er fint at de rutinerede hol-

der sig lidt tilbage, men når der er ledige pladser, håber vi at man bakker op om de klubber der by-

der ind med konkurrencer. 

Grupperne til DM er pt. ikke fyldt op. Der er nu kun konkurrencen i Vejle og Hjørring inden DM. 

 

7) NOM 2022 den 9. – 11.09.22 i Vejle 

Vejle er langt med planlægningen – lyder lovende.  

 

8) 25-års jubilæum for Nordiske Mesterskaber – hvordan skal vi markere det? 

Elektronisk jubilæumsskrift. Jette fra DcH-bladet har lovet at hjælpe med at sakse noget fra de 

gamle blade og vi har også noget fysisk materiale fra den første deltagelse i 1996. 
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9) Skydd – status 

Udtagelseskonkurrence søges lagt i maj. Vi vil gerne holde to konkurrencer inden i marts og april. 

Vi prøver at få mønstret 2 figuranter. 

 

10)  Hjemmesiden 

Vi er glade for at hjemmesiden nu er opdateret, så det er det rigtige program der dukker op alle steder. 

Vi arbejder stadig på en beskrivelse af banebygning til rundering ligesom der ligger en vejledning til 

sporlægning.  

 

11) Overbygning på træneruddannelsen – nordisk træner 

Vi skal have et møde med LUU og i gang med arbejdet. 

 

12) Fysisk møde med kredsrepræsentanter 16.01.22 i Århus  

En rigtig fin dag med mange gode tiltag. Kredsrepræsentanterne har i fællesskab påtaget sig at være 

tovholdere på de populære nordiske træningsweekender. Det er stadig i privat regi som hidtil, men et 

tiltag som NU bakker op om og gerne samarbejder med – f.eks. ifm. uddannelse af dommeraspiranter. 

 

13) Eventuelt 

Vi opfordrer folk i at deltage lokalt i møderne om rewilding af skovene. Det er lokalt man kan gøre no-

get. Vores talerør er friluftsrådet. Vi skal forholde os til om vi har adgang til skovene og kan bruge dem 

til vores sport. Tjek det opslag med datoer som landsforeningen har lagt op i Nordisk spor og rundering 

gruppen den 1. februar. 

 

14) Næste møde  

8/3 kl. 19 på Teams 


